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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 

  
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 

Metody práce 
 
Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace; 
stanovení cíle apod.) 
 

Vhodnost použitých metod v celku práce  
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití nevýzkumných praktických zkušeností 
 
 

Obsahová kritéria a přínos práce 
 

 

Naplnění cílů práce 
 

 

Vyváženost a logická souvislost teoretické a praktické části  
 

Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
Metodologická a odborná připravenost 
k řešení problematiky  

 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 
Předložená diplomová práce se zamýšlí nad problematikou vlivu obtížné životní situace na vzdělávání 
dětí.  
 
Autorka v teoretické části velmi přehledně a uměřeně definovala související pojmy (krize, psychické 
potřeby dětí, ohrožující výchovné styly v rodině apod.), shrnula rodinný a vzdělávací kontext obtížné 
životní situace dítěte, jak je zmiňován v odborné literatuře či výzkumných studiích na toto téma. 
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Podrobněji se zabývala analýzou problémových projevů dětí ve škole a rolí učitele v diagnostice a 
kompenzaci těchto projevů. 
 
V praktické části autorka uvedla závěry precizně metodologicky pojatého výzkumu založeného na 
vícečetné případové studii. Využila hloubkové rozhovory vedené s učiteli tří dětí, které byly klienty 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v kombinaci s rozborem anamnestických údajů dětí a 
jiných relevantních dokumentů. Závěry šetření vyústily v odpovědi na dobře formulované výzkumné 
otázky, např. jak učitel rozumí žákově situaci, jaký je jeho pohled na žákovu pozici ve třídě, jaký je 
jejich vzájemný vztah, jaké má žák předpoklady ke zvládnutí učiva. 
 
Na předložené práci oceňuji: 
1. Schopnost zobecňujícího a shrnujícího náhledu v analýze rozhovorů. Autorka kreativně, ale 

přitom strukturovaně a ve shodě se svým výzkumným záměrem zpracovala záznamy 
z hloubkových rozhovorů s učiteli metodou otevřeného kódování. Identifikovala základní kódy a  
tématické kategorie, což jí posloužilo k interpretaci dat, jež jsou pak pro čtenáře zpřehledněna 
v analytickém příběhu a shrnujících odpovědích na výzkumné otázky. Navíc autorka závěry svého 
výzkumného šetření rozvinula v diskusi, a to ve vztahu k faktům již zmíněným v literatuře či 
k závěrům jiných výzkumů. 

2. Kromě praktické části i čtivost a přehlednost teoretické části – autorka využila relevantní 
zdroje a vybrala podstatné stati s ohledem na svůj výzkumný záměr, dobře sestavená je zejména 
část o životní krizi, jejím řešení a příčinách a projevech krizí u dětí. 

 
 

K textu mám tyto připomínky: 
 
1. Literatura týkající se psychických potřeb, životní krize a jejího zvládání je zvolena velmi dobře, pro 

kapitolu o systémech podpory dětí a rodin (2.3) a o školském poradenském systému (3.2.3) mohly 
být využity ještě aktualizované nebo přesnější zdroje (legislativa o sociálně-právní ochraně dětí a 
o poskytování poradenských služeb ve školství). 

2. Po formální stránce je zpracování dobře logicky strukturováno a má solidní odborně-jazykovou 
úroveň, přesto se autorka v nárazech nevyhnula gramatickým chybám (zejména chybějící nebo 
přebývající čárky v souvětích). 

 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Kromě reakcí na výše uvedené připomínky navrhuji pro diskusi tuto otázku: 
 
Z analýzy rozhovorů ve vašem výzkumu vyplývá, že učitelky dětí byly značné míry o jejich obtížné 
situaci informovány a velmi pravděpodobně mohla mít tato skutečnost i vliv ne vytvoření vztahu učitele 
k dětem. Jaká je dle vašeho odhadu (podle toho, co jste nastudovala o typických projevech dětí např. 
se složitou rodinnou situací nebo dětí zanedbávaných) pravděpodobnost, že příčina obtíží dítěte 
zůstane neodhalena a učitel bude negativní projevy dítěte nebo jeho neprospívání připisovat 
povahovým, intelektovým či morálním zvláštnostem dítěte? Lze předpokládat, že jeho motivace 
kompenzovat obtíže dítěte bude pak nižší?  
 
Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 
 
Navrhovaná klasifikace: výborně. 
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